
 هاي تازه در علوم تربيتي فصلنامه انديشه
ي  1389دوم، بهار سال پنجم، شماره

و يادگيري خودنظم بر عملكرد-تأثير تعاملي ويژگيهاي شخصيتي داده شده
و پيام نور واحد ماكو تحصيلي دانشجويان رشته هاي مختلف دانشگاه آز  اد اسالمي

*حسين قويدل

 **دكتر اصغر علي اقدم

 ***رستم آقازاده

و يادگيري خودنظم تأثير تعاملي ويژگي در اين پژوهش:چكيده داده شده بر عملكرد تحصيلي-هاي شخصيتي

و پيام نور واحد ماكو دانشجويان رشته جامعه آماري. است گرفته مورد بررسي قرار هاي مختلف دانشگاه آزاد اسالمي

آ همهپژوهش حاضر را  و پيام نور مركز ماكو، تشكيلدانشجويان دانشگاه در تحقيق حاضر حجم گروه. دهدمي زاد

مي 385نمونه با استفاده از فومول كوكران انتخاب شده است كه تعداد آن  اي. باشد نفر و از روش نمونه گيري طبقه

و. متناسب استفاده شده است و روش پژوهش مورد استفاده در اين تحقيق، با توجه به اهداف، ماهيت موضوع پژوهش

و همبستگي) زمينه يابي(نيز امكانات اجرايي پژوهشگر، از نوع پيمايشي  و ابزارهاي گردآوري) رگرسيون(مقطعي

مي NEOاطالعات، پرسشنامة شخصيتي نشان هاي پژوهش يافته. باشدو پرسشنامه راهبردهاي انگيزشي براي يادگيري

ب از بين:كهداد روان نژندي، برونگرايي، انعطاف پذيري، دلپذير بودن،( صفات شخصيته هر يك از متغيرهاي مربوط

راهبردهاي شناختي سطح پايين، راهبردهاي شناختي سطح باال،( داده شده نظم-و يادگيري خود) وجدان بودن با

-راهبردهاي شناختي سطح باال متغيرهاي)نظم دهي، خودكارآمدي، ارزش گذاري دروني، اضطراب امتحان-خود

كه خودكارآمدي، اضطراب امتحان در صفات شخصيت بين دانشجويان. باشد دار مي نها معنيآR وارد مدل شده اند؛

و پيام نور واحد ماكو تفاوت معني رشته - در يادگيري خود. دار وجود ندارد هاي مختلف دانشگاه آزاد اسالمي

و پيام نور واحد ماكو تفاوت معنيهاي مختلف دانشگاه آزاد داده شده بين دانشجويان رشته نظم دار وجود اسالمي

) اضطراب امتحان-ارزش گذاري دروني-راهبردهاي شناختي سطح پايين( داده شده نظم-در يادگيري خود. ندارد

و پيام نور واحد ماكو تفاوت معني و پسر دانشگاه آزاد اسالمي .دار وجود دارد بين دانشجويان دختر

 عملكرد تحصيلي نظم دهي، خودكارآمدي،-، خودداده شده نظم-ادگيري خودي:كليديهاي واژه

و عضو هيأت علمي*  hghavidel.hasain.ghavidel@gmail.com- احد ماكودانشگاه آزاد اسالمي
   �aliaghdam2008@yahoo.comماكودانشگاه پيام نور عضو هيأت علمي**

  rustam_aghazadeh@yahoo.com- دانشگاه آزاد اسالمي واحد ماكو عضو هيأت علمي***
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 مقدمه
و وقت و در عين حال پرثمرترين دست آموزش امري پردامنه، پيچيده مي گير كه آورد انسان باشد

و هماهنگي همه فعاليت مي همكاري نهادهاي مختلف، افراد متعدد . كند هاي مربوطه را ايجاب

كنند، توجه خود را به مباحث خود نظم داده انسان را مطالعه مي1اني كه انگيزشاخيراً پژوهشگر

و چگونه دانشجويان براي. اند شده معطوف داشته هدف اين نظريه اين است؛ كه توضيح دهد چرا

و اعتماد به نفس، دربارة خود ياد مي و چه دانشجوياني نياز دارند؛ كه براي كسب استقالل گيرند

و تكا ). 2،1992به نقل از اسپالدينگ 1989زيمرمن؛ شانگ،(ليف تحصيلي آگاهي پيدا كنند خود

ـ نظم اين نظريه مطرح مي و كند؛ كه براي خود دهي فرد نياز دارد راهبردهاي رفتاري، شناختي

و دروني كند و نيز يك حس كارآمدي را در استفاده از راهبردها به دست آورد به. فراشناختي

و انتخاب عبارت ديگر اين ديدگاه بر اين نظر است؛ كه چگونه دانشجويان به ادارة يادگيري خود

و فراشناختي كه نتيجه كوشش هاي آنان را در ارتباط با تكاليف به راهبردهاي رفتاري، شناختي

مي حداكثر مي مي رساند، دست و توجه خود را حتي تحت بدترين شرايط حفظ كورنو،(كنند زنند

ـ نظم داده شده به چگونگي ). 1992از اسپالدينگ، ؛نقل 1986 در اين نظريه يادگيري خود

و محيط و خلق فضاها و بر اين نكته تكيه سازماندهي هاي يادگيري توسط دانشجويان اشاره دارد

و مقدار يادگيري را طرح مي دارد؛ كه دانشجويان چگونه شكل و كنترل يادگيري خود. كنند ريزي

و انگيزشي است نظم داده شده  به نقل(4كرنو). 3،2000زيمرمن(داراي ابعاد فراشناختي، رفتاري

و) 2006از هيرجي،  يادگيري خود تنظيمي را به عنوان مشاركت فعاالنه يك فرد در هدف گزيني

و فرايندها در انجام تكاليف يادگيري، تعريف مي .كند كنترل راهبردها

و زمان هاي خودتنظيم كساني هست يادگيرنده ند كه از راهبردهاي نتيجه بخش يادگيري وچگونگي

مي. استفاده از آنها آگاهي دارند تر دانند چگونه مسايل دشوار را به مراحل ساده براي مثال، آنها

و چه موقعي به مطالب هاي ديگر را امتحان كنند، آنها مي تقسيم كنند يا راه حل دانند كه چگونه

و مي نگاه اجمالي بياندازند دانند چگونه براي چه موقعي براي درك عميق تر مطالعه كنند، آنها

و چگونه براي آگاه كردن بنويسند  و كيتسانتاس،(قانع كردن ، به نقل از اسالوين، 1999زيمرمن

هاي خود تنظيم به وسيله خود يادگيري، نه فقط با نمره يا تأييد به عالوه، يادگيرنده). 2006

؛نقل از اسالوين، 1995؛ شانك، 1992؛ كورنو، 1995بوكارتس،(شوندمي ديگران، با انگيزه
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كه. آنها مي توانند به مدت طوالني به يك تكليف بچسبند تا آن را انجام دهند). 2006 در صورتي

و استقامت براي به كار بردن اين  و انگيزش دانش آموزان، راهبردهاي يادگيري نتيجه بخش

هاي كار به نحو مطلوب داشته باشند، در اين صورت آنها يادگيرنده راهبردها تا انجام دادن

و براي يادگيري انگيزه هميشگي دارند هايي كه به معلوم شده است برنامه. كارآمدي هستند

فاچس(دهند كودكان راهبردهاي يادگيري خود تنظيم را مي آموزند، پيشرفت آنها را افزايش مي

خودتنظيمي را چنين) 1995(شانك).2006؛نقل از اسالوين، 2004؛ ماسون، 2003و همكاران، 

و بطور نظام: تعريف مي كند و اعمالش را فعاالنه مند براي فرد خود تنظيم، تفكرات، احساسات

مي. رسيدن به اهدافش جهت مي دهد ـ دانش آموزان به سمت1: شود كه از اين تعريف روشن

و اعمال خود را به منظور كسبـ آنها2. كنند اهداف خود جهت گيري مي تفكرات، احساسات

نظ3. اين اهداف شكل مي دهند .كنندمي ام مند به سمت اين اهداف حركتـ آنها به طور

و استفاده از راهبردهاي براي اينكه يك دانشجو، خودـ نظم ده بار بيايد، بايد در تشخيص، انتخاب

ميكه باعث افزاي3و فراشناختي2، شناختي1رفتاري و توجه گردد، شايسته شودش كوشش

نظم داده شده هميشه-عقيده دارد كه يادگيري خود) 1997(همچنين وين ). 1992اسپالدينگ،(

و فعاليت و مانند ديگر مهارت نيازمند تعمد، پيچيدگي تواند به سطوح ها مي هاي فراشناختي نبوده

و خودكار برسد مه. تخصصي و دانش عميق دروني ارتاين نوع يادگيري بر پايه ها، باورها

مي شده از) 1997(4به نظر وين. شود اي است؛ كه بر اثر تجربيات شخصي حاصل همه دانشجويان

مي-يادگيري خود  و به علت تنوع اشكال آن، دانشجويان در استفاده نظم داده شده استفاده كنند

و دان-از انواع يادگيري خود  ـ نظم داده شده فرق دارند شجويان موفق، اشكالي از يادگيري خود

.كنند برند؛ كه دانشجويان ناموفق از آن استفاده نمي نظم داده شده را بكار مي

و راهبردهاي توانند اشكال جديد يادگيري خودنظم دانشجويان مي داده شده، فنون شناختي

راه ديگر.ندرا براي يادگيري تمام موضوعات درسي از طريق آموزش ياد بگير5يادگيري

ـ نظم داده شده مشاهده ديگران است كه مي تواند جايگزين يادگيري، اشكال يادگيري خود

منبع ديگر تجارب كسب شده توسط خود دانشجويان است مانند رفتارهاي كوشش. آموزش شود

بعالوه مدل شناختي اجتماعي يادگيري عقيده دارد كه دانشجويان براي ). 1997وين،(و خطا 

ـ نظمايج داده شده نيازمند درگيري در تكاليف معنادار پيچيده، اد اشكال مؤثر يادگيري خود
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و فرايندها، تغييردهي تكاليف، سنجش مالك ها براي رسيدن به چالش بهينه، كسب انتخاب نتايج

و ارزيابي كار خودشان هستند  ،1نقل از پري؛1995؛ تارنر، 1994پاريس،(حمايت همساالن

1998.(

و مانديناچك و نظم-براي خود) 1983(ورونو و تبديل دهي دو مؤلفه، فرايندهاي فراگيري

ـ نظم. اند فرايندهاي كنترل فراشناختي را بيان كرده را برخي از محققان نيز يادگيري خود داده شده

و رفتاري مي ؛ شانك، 1995زيمرمن،(دانند شامل فرايندهاي شناختي، فراشناختي، انگيزشي

و پونس ). 3،1990؛ پونس2؛ زيمرمن1995 ـ) 1995(بعالوه افرادي مانند زيمرمن يادگيري خود

:نظم داده شده را به دو مؤلفه كلي

و شامل اضطراب امتحان، ارزش(باورهاي انگيزشي) الف و خودكارآمدي  گذاري دروني

تقسيم)6دهي نظم-و خود5، فراشناختي4شامل راهبردهاي شناختي(راهبردهاي يادگيري)ب

.اند كرده

و دي گروت داده شده را كه براي عملكرد كالسي نظم-سه مؤلفه يادگيري خود) 1987(پينتريچ

و تحت عنوان راهبردهاي يادگيري شناخته مي :اند شوند، معرفي كرده مهم هستند

ي شناختي كه باعث درگير9و سازماندهي8دهي، بسط7نظير مرور ذهني:ـ راهبردهاي شناختي1

و پيشرفت تحصيلي را افزايشمي شناختي فعال در يادگيري مي .دهد شود

.11ريزي بر دركو طرح 10ـ راهبردهاي فراشناختي شامل نظارت2

دهي نظم-و كنترل تالش براي تكاليف درسي كه تحت عنوان خود 12ـ راهبردهاي مديريت3

.شود معرفي مي

ميبا مرور ادبيات مربوط به يادگيري خود نظم داد شود؛ كه اين نوع يادگيريه شده مالحظه

مي داراي مؤلفه و به صورتهاي مختلف دسته هاي زيادي . اند بندي شده باشد

صفات شخصيتي نيز بر يادگيري افراد تاثير دارد؛ صفت، ويژگي يا كيفيت متمايز كننده شخصي

مي. است ازك شناسيم توصيف مي در زندگي روزمره ما هر وقت شخصيت كسي را نيم، اغلب

و آنها ما به انتخاب كردن ويژگي. رويكرد صفت پيروي مي كنيم ها يا عوامل برجسته تمايل داريم
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؛ 1998شولتز؛ شولتز،( بريم را براي خالصه كردن آنچه كه شخص بدان مي ماند به كار مي

).1387سيد محمدي،: ترجمه

و توسل به و همين ممكن است گروه بندي كردن مردم به وسيله صفات، راحت عقل سليم است

و شخصيت، سال طبقه بندي كردن. هاي دراز به كار رفته است كه توضيح دهد رويكرد صفت

مي) قبل از ميالد 440-377( صفت به زمان پزشك يوناني بقراط از. گردد بر بقراط چهار تيپ

و بي احساس: افراد را متمايز كرده ا علت. خوشحال، غمگين، تندخو، هاي مختلف، ين تيپهاي

).1387سيد محمدي،:؛ ترجمه1998شولتز؛ شولتز،( مايعات دروني بدن يا مزاجها بودند

و و ريمونـد كتـل اين خط فكري تا زمان معاصر با كارهاي گوردون آلپورت بـه صـورت نظـري

و آيزنك توافق دارند كه صفا. هانس آيزنك به صورت تجربي ادامه يافته است و كتل ت آلپورت

و تحقيقات اخير نيز پايگاه زيستي صفات اصلي شخصـيت شخصيت تحت تأثير وراثت قرار دارند

سـده بيسـتم، بـه دليـل70و60اين رويكرد بعد از ركودي در دهه هـاي. را به اثبات رسانده است

.تا كنون رونقي دوباره يافته اسـت80غلبه رويكردهاي رفتارگرايي بر عرصه روان شناسي، از دهه 

و نيز پيشرفت سريع خدمات رايانه اي اين امكان را به وجود آورده است گسترش مدل هاي آماري

و عيني مورد بررسـي قـرار گيـرد كه مسايل پيچيده انساني به روش 80در دهـه. هاي كامالً تجربي

و روش تحليل عوامل براي تعيين سـاخت شخصـيت مدل هاي گوناگوني بر اساس رويكرد صفات

ش و دهه معرفي هـايي كـه توسـط دانشـمندان هـا بـر اسـاس مـالك همگرايي اين مدل90ده است

بر. مختلف ارائه شده امكان پذير گشته است امروزه شيوه تحليل عوامل در تبيين ساختار شخصيت

اساس صفات پيشگام ترين روشي است كـه افـق هـاي جديـدي بـه روي روان شناسـان شخصـيت 

و پل كوستا نظريه معروف پنج عـاملي را ). 1380گروسي فرشي،( گشوده است رابرت مك گري

و سعي دارند همگرايي رويك بـه ردهاي گوناگون را حـول ايـن محـور در شخصيت مطرح كردند

و پـل كوسـت در مركـز پـژوهش پيـري شناسـي مؤسسـه ملـي. اثبات رسانند رابـرت مـك كـري

ك عامل5ه پنج عامل شخصيت معروف به تندرستي در بالتيمور، مريلند، برنامه اي در پيش گرفتند

-3برونگرايــي-2روان رنجــوري-1:نيرومنــد يــا پــنج بــزرگ را شناســايي كــرد كــه عبارتنــد از 

هاي سنجش تأييد شـدند، اين پنج عامل با انواع شيوه. وظيفه شناسي-5خوشايندي-4گشودگي

و گزارشـهاي مشـاهده گـران  و شـولتز،( از جمله خودسنجي ها، آزمونهاي عينـي، ). 2007شـولتز

ــام پرسشــنامه شخصــيت  ــه ن ــون شخصــيت ب  ســاختند كــه NEOســپس پژوهشــگران يــك آزم

 عوامـل، از يافتـه هماهنـگ ايـن. سرواژه هاي به دست آمده از حـرف اول سـه عامـل اول هسـتند
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اين عوامـل. هاي برجسته شخصيت هستند كند كه آنها جنبه هاي سنجش مختلف، پيشنهاد مي يوهش

.باشند هاي به شرح زير مي راي ويژگيدا

از-1  اي نگران، ناايمن، عصبي، بسيار دلشوره: روان رنجورخويي كه ويژگي آنها عبارتند

از-2  مردم آميز، پرحرف، لذت جو، بامحبت: برونگرايي كه ويژگي آنها عبارتند

از-3  مبتكر، مستقل، سازنده، شجاع: گشودگي كه ويژگي آنها عبارتند

كه-4 از خوشايندي  خوش قلب، دلسوز، ساده دل، مؤدب: ويژگي آنها عبارتند

از-5 طو. بادقت، قابل اعتماد، سخت كوش، منظم: وظيفه شناسي كه ويژگي آنها عبارتند ربه

و تأثير نظم-يادگيري خودو شخصيتكلي هدف پژوهش حاضر بررسي صفات داده شده

و پيام مختلف دانشگاه آزاد هاي تعاملي آنها بر عملكرد تحصيلي دانشجويان رشته اسالمي

و  .هاي مختلف است رشتهها در اين دو دانشگاه در مقايسه هر يك از مؤلفهنور مركز ماكو

 روش
و همبستگي) زمينه يابي(روش مورد استفاده در اين تحقيق، از نوع پيمايشي ) رگرسيون(مقطعي

. باشد مي

و روش نمونه گيريجامعه  آماري، نمونه
و پيام نور واحد ماكو، تشكيل عه آماري پژوهش حاضر را همهجام  دانشجويان دانشگاه آزاد

كه 385در تحقيق حاضر حجم گروه نمونه بر اساس فرمول كوكران. دهد مي با نفر مي باشد؛

.اي متناسب انتخاب شده است روش نمونه گيري طبقهاز استفاده

 ابزار پژوهش
ا) الف در) MSLQ(اين پرسشنامه با نام اختصاري:نگيزشي براي يادگيريپرسشنامه راهبردهاي

شد 1990سال هاي انگيزشي اين پژوهشگران براي تعيين مؤلفه. توسط پينتريچ دي گروت ساخته

سه.و راهبردهاي يادگيري از روش تحليل عاملي استفاده كردند براي مقياس باورهاي انگيزشي

ار)a=89/0(عامل خودكارآمدي  )a=75/0(و اضطراب امتحان)a=87/0(گذاري درونيزش،

)a=74/0(و خود نظم دهي)a=83/0(و براي راهبردهاي يادگيري دو عامل راهبردهاي شناختي

هاي تحليل از روش MSLQبا بررسي قابليت اعتماد) 1376(موسوي نژاد. را بدست آوردند
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و روش بازآزماي و اعتبار محتوا استفاده كرده استعامل، محاسبه آلفاي كرونباخ اين محقق.ي

و راهبردهاي سطح)α=76/0(براي مقياس راهبردهاي يادگيري سه عامل راهبردهاي سطح باال 

.را بدست آورد)α=84/0(و خودنظم دهي)α=98/0(پايين

،)a=78/0(ضريب پايايي براي باورهاي انگيزشي سه مؤلفه اضطراب امتحان) 1377(حسيني

و خودكارآمدي)a=75/0(ارزش گذاري دروني ،)71/0=a(سه و براي راهبردهاي يادگيري ،

،)a=65/0(، راهبردهاي شناختي سطح پايين)a=79/0(مؤلفه راهبردهاي شناختي سطح باال

. در اين آزمون براي هر گويه پنج مقياس درجه بندي شده است. محاسبه شده است

 NEO (NEOPI-R)فرم تجديد نظر شدة پرسشنامه شخصيتي:NEOشخصيتي پرسشنامة)ب

و شش خصوصيت در هر عامل را اندازه اين دو جنبة. كند گيري مي پنچ عامل اصلي شخصيت

و  مي30تست يعني پنچ عامل اصلي  خصوصيت آن، ارزيابي جامعي از شخصيت بزرگسال ارائه

و براي گزاSاين تست داراي دو فرم،. دهد  هاي براي درجه بنديRرش شخصي

بندي اي است كه توسط خود افراد درجه سؤال پنچ درجه 240شاملSفرم. باشد مشاهده گر مي

و زنان در تمام سنين مي مي و مناسب مردان با 240نيز داراي همانRفرم. باشد شود و سؤال بوده

و براي درجه بندي افراد توس ضمير سوم شخص شروع مي و يا كارشناسان شود ط همسر، همسال

ميميRفرم. رود بكار مي و يا به عنوان مكملي تواند به طور مستقل براي ارزيابي به كار رود

اين آزمون توسط گروسي. هاي شخصي يا اعتبار آن مورد استفاده قرار گيرد براي گزارش

آلفاي كرانباخ نيز توسط همچنين پايايي آزمون از طريق. هنجاريابي شده است)1380(فرشي

محقق نيز ). رجوع شود 1380براي اطالعات بيشتر به گروسي فرشي،(ايشان محاسبه گرديده است 

از طريق بازآزمايي پايايي آزمون برآورد نموده است كه براي هر يك از عوامل پنچگانه عبارتند 

دلپذير بودن-4)69/0(انعطاف پذيري-3)79/0(برونگرايي-2)72/0(روان نژندي-1: از

) روايي(براي ارزيابي اعتبار) 1380(در تحقيق گروسي فرشي).74/0(با وجدان بودن-5)70/0(

براي كسب اطالعات بيشتر به گروسي فرشي،(سازه از روش تحليل عاملي استفاده شده است

).رجوع شود 1380
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 يافته ها
نژ( چه تأثير تعاملي، صفات شخصيت-1 ري، دلپذير بودن، ندي، برونگرايي، انعطاف پذيروان

راهبردهاي راهبردهاي شناختي سطح باال،( داده شده نظم-و يادگيري خود) باوجدان بودن

بر) نظم دهي، خودكارآمدي، ارزش گذاري دروني، اضطراب امتحان-شناختي سطح پايين، خود

.عملكرد تحصيلي دانشجويان دارد

خ روان نژندي،( صفات شخصيتالص هر يك از متغيرهاي مربوط به به منظور سنجش تاثير

 داده شده نظم-و يادگيري خود) برونگرايي، انعطاف پذيري، دلپذير بودن، باوجدان بودن

نظم دهي، خودكارآمدي،-راهبردهاي شناختي سطح پايين، خود راهبردهاي شناختي سطح باال،(

از آزمون رگرسيون لكرد تحصيلي دانشجويانعمبر) گذاري دروني، اضطراب امتحانارزش 

گاچند مقدار ضريب رگرسيون چندگانه براي1م استفاده شد؛ كه در جدول گانه به روش گام به

1چنانكه در جدول. ده شده استاند، آور توضيح ميزان عملكرد تحصيلي كه وارد مدل شده

وارد رآمدي، اضطراب امتحانخودكا-راهبردهاي شناختي سطح باال مشاهده مي شود؛ متغيرهاي

ميآR مدل شده اند؛ كه . باشد نها معني دار

 عملكرد تحصيليآزمون رگرسيون چند گانه براي تبيين ميزان:1 جدول

خطاي معيار بر

 آورد

رگرسيون تعديل

 شده

ضريب

1Rتعيين
Rضريب رگرسيون

شاخص

 مدل

08/11 081/0 083/0 289/0 راهبردهاي

 شناختي سطح باال

90/10 105/0 110/0 331/0 خودكارآمدي

83/10 116/0 123/0 350/0 اضطراب امتحان

) روان نژندي، برونگرايي، انعطاف پذيري، دلپذير بودن، باوجدان بودن( بين صفات شخصيت-1

.دار وجود دارد داده شده دانشجويان رابطه معني نظم-با يادگيري خود

ي روان نژندي،( صفات شخصيتك از متغيرهاي مربوط به به منظور سنجش تاثير خالص هر

از داده شده نظم-يادگيري خودبر)برونگرايي، انعطاف پذيري، دلپذير بودن، باوجدان بودن

مقدار ضريب2م استفاده شد؛ كه در جدولآزمون رگرسيون چند گانه به روش گام به گا
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ده اند، آور داده شده كه وارد مدل شده نظم-رگرسيون چندگانه براي توضيح ميزان يادگيري خود

وارد مدل روان نژندي، باوجدان بودن مشاهده مي شود؛ متغيرهاي2چنانكه در جدول. شده است

ميآRشده اند؛ كه . باشد نها معني دار

 خود درگيرآزمون رگرسيون چند گانه براي تبيين ميزان انگيزش:2 جدول

خطاي معيار

 برآورد

ديلرگرسيون تع

 شده

ضريب تعيين

2R

ضريب

Rرگرسيون

شاخص

دلم

60/12 057/0 061/0 247/0 روان نژندي

37/12 090/0 098/0 313/0 باوجدان بودن

) روان نژندي، برونگرايي، انعطاف پذيري، دلپذير بودن، باوجدان بودن( در صفات شخصيت-1

و پيام نور واحد ماكو تفاوت معنيهاي مختلف دانشگاه آزاد اسال بين دانشجويان رشته دار مي

.وجود دارد

 هاي مختلف رشته تحليل واريانس يك سويه براي ميزان ميزان روان نژندي دانشجويان:3جدول

سطح معني

 داري

F ميانگين

 مجذورات

درجة

 آزادي

مجموع

 مجذورات

شاخص

 منبع تغييرات

08//0 87/1 98/2059 4 414/8239 هابين گروه

186/405 195 683/79005 هادرون گروه

199 877/79844 كل

 هاي مختلف تحليل واريانس يك سويه براي ميزان ميزان برونگرايي دانشجويان رشته:4جدول

سطح معني

 داري

F ميانگين

 مجذورات

درجة

 آزادي

مجموع

 مجذورات

شاخص

 منبع تغييرات

07/0 14/2 28/74 4 15/297 هان گروهبي

56/34 195 03/6741 هادرون گروه

199 19/7038 كل
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هاي تحليل واريانس يك سويه براي ميزان ميزان انعطاف پذيري دانشجويان رشته:5جدول

 مختلف

سطح معني

 داري

F ميانگين

 مجذورات

درجة

 آزادي

مجموع

 مجذورات

شاخص

 منبع تغييرات

72/0 52/0 18/11 4 73/44 هابين گروه

43/21 195 34/4179 هادرون گروه

199 08/4224 كل

 هاي مختلف تحليل واريانس يك سويه براي ميزان ميزان دلپذير بودن دانشجويان رشته:6جدول

سطح معني

 داري

F ميانگين

 مجذورات

درجة

 آزادي

مجموع

 مجذورات

شاخص

 منبع تغييرات

60/0 43/2 40/77 4 60/309 هابين گروه

95/31 195 95/6230 هادرون گروه

199 55/6540 كل

هاي تحليل واريانس يك سويه براي ميزان ميزان با وجدان بودن دانشجويان رشته:7جدول

 مختلف

سطح معني

 داري

F ميانگين

 مجذورات

درجة

 آزادي

مجموع

 مجذورات

شاخص

 منبع تغييرات

46/0 60/0 17/185 4 68/740 هابين گروه

59/304 195 71/6746 هادرون گروه

199 309/7486 كل

هاي مختلف شود؛ در صفات شخصيت بين دانشجويان رشته چنانچه در جداول باال مشاهده مي

و پيام نور واحد ماكو تفاوت معني .دار وجود ندارد دانشگاه آزاد اسالمي
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و داده شده نظم-در يادگيري خود-4 بين دانشجويان رشته هاي مختلف دانشگاه آزاد اسالمي

. پيام نور واحد ماكو تفاوت معني دار وجود دارد

دا:8جدول نشجويان تحليل واريانس يك سويه براي ميزان ميزان با راهبردهاي شناختي سطح باال

 مختلفهاي رشته

سطح معني

 داري

F ميانگين

 مجذورات

درجة

 آزادي

مجموع

 راتمجذو

شاخص

 منبع تغييرات

07/0 13/2 05/78 4 23/312 هابين گروه

36/61 195 34/7139 هادرون گروه

199 58/7451 كل

تحليل واريانس يك سويه براي ميزان ميزان راهبردهاي شناختي سطح پايين دانشجويان:9 جدول

 هاي مختلف رشته

سطح معني

 داري

F ميانگين

 مجذورات

ةدرج

 آزادي

مجموع

 مجذورات

شاخص

 منبع تغييرات

82/0 37/0 90/7 4 61/31 هابين گروه

91/20 195 26/4079 هادرون گروه

199 88/4110 كل

هاي نظم دهي دانشجويان رشته–تحليل واريانس يك سويه براي ميزان ميزان خود:10جدول

 مختلف

سطح معني

 داري

F ميانگين

 مجذورات

رجةد

 آزادي

مجموع

 مجذورات

شاخص

 منبع تغييرات

21/0 45/1 18/44 4 72/176 هابين گروه

33/30 195 27/5915 هادرون گروه

199 00/6092 كل
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هاي رشتهتحليل واريانس يك سويه براي ميزان ميزان خودكارآمدي دانشجويان:11جدول

 مختلف

سطح معني

 داري

F ميانگين

 مجذورات

درجة

 آزادي

مجموع

 مجذورات

شاخص

 منبع تغييرات

11/0 40/1 99/1601 4 96/6431 هابين گروه

78/29 195 91/5808 هادرون گروه

199 87/6452 كل

 تحليل واريانس يك سويه براي ميزان ميزان ارزش گذاري دروني دانشجويان:12جدول

 هاي مختلف رشته

سطح معني

 داري

F انگينمي

 مجذورات

درجة

 آزادي

مجموع

 مجذورات

شاخص

 منبع تغييرات

25/0 25/1 70/291 4 82/1166 هابين گروه

43/28 195 16/5545 هادرون گروه

199 99/6711 كل

 تحليل واريانس يك سويه براي ميزان ميزان اضطراب امتحان دانشجويان:13جدول

 هاي مختلف رشته

سطح معني

 داري

F ميانگين

 مجذورات

درجة

 آزادي

مجموع

 مجذورات

شاخص

 منبع تغييرات

30/0 20/1 00/37 4 01/148 هابين گروه

64/30 195 86/5975 هادرون گروه

199 87/6123 كل
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 داده شده بين دانشجويان نظم-ه در جداول باال مشاهده مي شود؛ در يادگيري خودچنانچ

و پيام نور واحد ماكو تفاوت معني دار وجود ندارد رشته .هاي مختلف دانشگاه آزاد اسالمي

) روان نژندي، برونگرايي، انعطاف پذيري، دلپذير بودن، باوجدان بودن( در صفات شخصيت-5

و پيام نور واحد ماكو تفاوت معني و پسر دانشگاه آزاد اسالمي دار وجود بين دانشجويان دختر

.دارد

و پسر جوياندانش روان نژندي آزمون تفاوت ميانگين:14جدول  دختر

سطح

معني

 داري

tبدست

 آمده

درجه

آزادي

خطاي

معيار

ميانگين

انحراف

 معيار
 تعداد ميانگين

اخصش

 گروه

22/0 22/1 398 
25/2 22/19 02/97 180 پسر

9/3 56/21 12/99 220 دختر

و پسر جوياندانش گراييبرون آزمون تفاوت ميانگين:15 جدول  دختر

سطح

معني

 داري

tبدست

 آمده

درجه

 آزادي

خطاي

معيار

 ميانگين

انحراف

 معيار
 تعداد ميانگين

اخصش

 گروه

14/0 65/1 398 
28/1 54/19 88/98 180 پسر

56/2 56/15 12/100 220 دختر

و جوياندانش انعطاف پذيري آزمون تفاوت ميانگين:16جدول  پسر دختر

سطح

معني

 داري

tبدست

 آمده

درجه

 آزادي

خطاي

معيار

 ميانگين

انحراف

 معيار
 تعداد ميانگين

اخصش

 گروه

09/0 98/1 398 
65/2 54/19 98/100 180 پسر

25/2 12/16 89/102 220 دختر



سا فصلنامه انديشه 156 1389ل پنجم، شماره دوم، بهار هاي تازه در علوم تربيتي،

و پسر جوياندانش دلپذير بودن آزمون تفاوت ميانگين:17جدول  دختر

سطح

معني

 داري

tستبد

 آمده

درجه

 آزادي

خطاي

معيار

 ميانگين

انحراف

 معيار
 تعداد ميانگين

اخصش

 گروه

25/0 89/ 398 
26/2 23/19 06/102 180 پسر

33/2 98/18 78/103 220 دختر

و پسر جوياندانش باوجدان بودن آزمون تفاوت ميانگين:18 جدول  دختر

سطح

معني

 داري

tبدست

 آمده

درجه

آزادي

ايخط

معيار

 ميانگين

انحراف

 معيار
 تعداد ميانگين

اخصش

 روهگ

008/0 89/3 398 
56/2 98/20 104 180 پسر

36/2 96/18 84/109 220 دختر

بين دانشجويان) با وجدان بودن( شود؛ در صفات شخصيت چنانچه در جداول باال مشاهده مي

و پيام نور واحد و پسر دانشگاه آزاد اسالمي در ماكو تفاوت معني دار دختر وجود دارد؛ ولي

.ر تفاوت معني داري مشاهده نشدهاي ديگ مؤلفه

و پيام نور نظم-در يادگيري خود-6 و پسر دانشگاه آزاد اسالمي داده شده بين دانشجويان دختر

.واحد ماكو تفاوت معني دار وجود دارد

س آزمون تفاوت ميانگين:19 جدول  جوياندانشطح باالراهبردهاي شناختي

و پسر  دختر

سطح

معني

 داري

tبدست

 آمده

درجه

آزادي

خطاي

معيار

 ميانگين

انحراف

 معيار
 تعداد ميانگين

اخصش

 گروه

25/0 18/1 398 
25/1 16/16 98/62 180 پسر

23/1 23/17 65/61 220 دختر
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و پسر جوياندانش راهبردهاي شناختي سطح پايين آزمون تفاوت ميانگين:20 جدول  دختر

سطح

معني

 داري

tبدست

 آمده

درجه

 آزادي

خطاي

معيار

ميانگين

انحراف

 معيار
 تعداد ميانگين

 اخصش

 گروه

00/0 35/3 398 
25/1 23/15 36/71 180 پسر

85/1 32/15 76/76 220 دختر

پس جوياندانش نظم دهي–خود آزمون تفاوت ميانگين:21جدول و ردختر

سطح

معني

داري

tبدست

 آمده

درجه

 آزادي

خطاي

معيار

 ميانگين

انحراف

 معيار
 تعداد ميانگين

 اخصش

 گروه

08/0 89/1 398 
65/1 85/16 23/60 180 پسر

65/1 56/16 62/62 220 دختر

و پسر جوياندانش خودكارآمدي آزمون تفاوت ميانگين:22جدول  دختر

سطح

معني

داري

tبدست

 مدهآ

درجه

 آزادي

خطاي

معيار

 ميانگين

انحراف

 معيار
 تعداد ميانگين

اخصش

 گروه

89/0 12/0 398 
56/1 36/14 66/60 180 پسر

65/1 36/14 65/60 220 دختر
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و پسر جوياندانش ارزش گذاري دروني آزمون تفاوت ميانگين:23جدول  دختر

سطح

معني

 داري

tبدست

 آمده

درجه

 آزادي

طايخ

معيار

ميانگين

انحراف

 معيار
 تعداد ميانگين

اخصش

 گروه

03/0 65/2 398 
56/1 21/17 65/63 180 پسر

89/1 56/16 56/69 220 دختر

و پسر جوياندانش اضطراب امتحان آزمون تفاوت ميانگين:24جدول  دختر

سطح

معني

 داري

tبدست

 آمده

درجه

 آزادي

خطاي

معيار

ميانگين

اف انحر

 معيار
 تعداد ميانگين

 اخصش

 گروه

00/0 65/3 398 85/1 98/20 23/41 180 پسر

98/0 65/18 23/52 220 دختر

راهبردهاي شناختي( داده شده نظم-چنانچه در جداول باال مشاهده مي شود؛ در يادگيري خود

د) اضطراب امتحان-ارزش گذاري دروني-سطح پايين  و پسر دانشگاه آزاد بين دانشجويان ختر

و پيام نور واحد ماكو تفاوت معني ر تفاوت معني هاي ديگ؛ ولي در مؤلفهدار وجود دارد اسالمي

.داري مشاهده نشد

و نتيجه گيري  بحث
روان نژندي،( صفات شخصيتهر يك از متغيرهاي مربوط به يافته پژوهش نشان داد كه از بين

 داده شده نظم-و يادگيري خود) ذير بودن، باوجدان بودنبرونگرايي، انعطاف پذيري، دلپ

نظم دهي، خودكارآمدي،-راهبردهاي شناختي سطح پايين، خود راهبردهاي شناختي سطح باال،(

خودكارآمدي،-راهبردهاي شناختي سطح باال تغيرهايم) ارزش گذاري دروني، اضطراب امتحان

كه اضطراب امتحان . معني دار مي باشد نهاآRوارد مدل شده اند؛

روان( صفات شخصيتبه منظور سنجش تاثير خالص هر يك از متغيرهاي مربوط به همچنين

 داده شده نظم-يادگيري خودبر)نژندي، برونگرايي، انعطاف پذيري، دلپذير بودن، باوجدان بودن
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نش از آزمون رگرسيون چند گانه به روش گام به گام استفاده شد؛  ان داد كه يافته پژوهش

كه روان نژندي، باوجدان بودن متغيرهاي ميآR وارد مدل شده اند؛ . باشد نها معني دار

گرايي به صورت مثبت به سالمتي هيجاني ربط دارد، در حالي در چند بررسي معلوم شد كه برون

 گيري پژوهشگران نتيجه. كه روان رنجورخويي به صورت منفي به سالمتي هيجاني مربوط است

و در روان رنجوخويي پايين هستند، به صورت ژنتيكي كردند افرادي كه در برونگرايي باال

و مك كري،(آمادگي پايداري هيجاني را دارند  و 1984كوستا ؛ واتسون، كالرك، مك اينتاير،

از1992هاميكر، و شولتز،؛ نقل شد 100رسيبردر).2007شولتز و زن دانشجو، مشخص  مرد

نمره زيادي در برون گرايي گرفتند، بهتر از آنهايي كه نمره كمي در برون گرايي آنهايي كه

برونگرايان همچنين با احتمال. هاي روزمره بودند كسب كردند قادر به كنار آمدن با استرس

و حمايت اجتماعي براي برخورد با استرس بودند  و(بيشتري جوياي كمك اميرخان، ري زينگر،

نق1995سوويكرت،  از؛ و شولتز،ل ).2007شولتز

ساله، برونگرايان احتماال4ًكه طي يك دوره درباره دانشجويان دانشگاه نشان داد بررسي ديگري

تعداد بيشتري از رويدادهاي مثبت را مثل نمره هاي باال، ترفيع، يا افزايش حقوق در كار، يا نامزدي 

ي در روان رنجورخويي گرفتند، براي دانشجوياني كه نمره زياد. كنند يا ازدواج تجربه مي

رويدادهاي منفي مثل بيماري، تصادفات، افزايش وزن، جريمه رانندگي يا نپذيرفته شدن در دوره

و پاوت،(فوق ليسانس آمادگي بيشتري داشتند  از1993مگنوس، دينر، فوجي تا، و؛ به نقل شولتز

).2007شولتز، 

را مؤلفه مهمي در موفقيت تحصيلي SRLكه) 1993(رد برخي محققان نظير ليندر، هاريس، رينها

و بين يادگيري خود را-معرفي كردند و ميانگين دانشجويان رابطه معناداري نظم داده شده

نظم داده دانش آموزان را با پيشرفت-افزايش يادگيري خود) 1996(ويليامز نيز. گزارش كردند

و مطرح كرده نظم-كه افرادي كه خود را از نظر يادگيري خود باالتر آنها مرتبط دانسته است

.دارند تمايلداده شده اليق درك مي كنند، به پيشرفت تحصيلي 

هاي كمتري انجام گرفته شده است الزم به ذكر است كه براي بررسي رابطه اين دو متغير پژوهش

و پيشرفت نظم داده-هاي يادگيري خود تحقيقات انجام گرفته رابطه بين مؤلفه بيشترو  شده

و پيشرفت تحصيلي را بررسي  و رابطه يادگيري خود نظم داده شده تحصيلي را بررسي كرده

. نكرده اند
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و معناداري يافتند، نيز و عملكرد تحصيلي رابطه مثبت و لنت بين خودكارآمدي مولتون، بران

و دي گروت  تحصيلي معرفي خودكارآمدي را بهترين پيش بيني كننده عملكرد) 1990(پينتريچ

و مطرح كردند كه مؤلفه كارآمدي يادگيري خود نظم داده شده به طور يكسان با عملكرد-كرده

و رياضي قوي تر از اين دروس است و رابطه كارآمدي و خواندن مرتبط است . در انگليسي، علوم

را) 1987(پينتريچ و درگيري شناختي 44/0–5/0همبستگي ميان باورهاي خودكارآمدي

.گزارش كرده است

ن و راهبردهاي يادگيري نيز در تحقيقي به نام)1376(ژادموسوي بررسي رابطه باورهاي انگيزشي

نظم داده شده با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سال سوم راهنمايي متغيرهاي اضطراب-خود

يني كننده پيشرفتب امتحان، خودكارآمدي استفاده از راهبردهاي سطح باال را بهترين مجموعه پيش

و استفاده از راهبردهاي شناختي سطح باال را  و متغيرهاي خودكارآمدي تحصيلي دختران دانسته

.بهترين پيش بيني كننده پيشرفت تحصيلي پسران ذكر كرده است

هاي مختلف دانشگاه بررسي پژوهش مشخص كرد كه در صفات شخصيت بين دانشجويان رشته

و پيام نور .واحد ماكو تفاوت معني دار وجود ندارد آزاد اسالمي

هاي در پژوهشي نشان داده است كه از لحاظ روان نژندي بين دانش آموزان رشته) 1380(دادشي

و روان نژندي دانش آموزان رشته انساني بيش از دانش مختلف تفاوت معني داري وجود دارد

ي تجربي، انساني، رياضي تفاوت ها باشد ولي بين دانش آموزان رشته آموزان رشته رياضي مي

.معني داري وجود ندارد

و روان رنجورخويي) 1377(جامه بزرگ و برونگرايان  ها در نشان داد كه بين درونگرايان

و تفاوت رشته  هاي حاصله مربوط به هاي مختلف تحصيلي تفاوت معني داري وجود داشت

و علوم انساني، رياضي فيزي رشته و هنر بوده استهاي تحصيلي ادبيات و حرفه اي چنچ.ك، فني

و منفي در حوزه) 1380به نقل از دادشي، 1977( هاي تحصيلي نشان داد كه تجارب هيجاني مثبت

.و ميان فردي تفاوت دارد

و راهبردهاي يادگيري) 1380؛ نقل از دادشي، 1996(بليگل در دو مطالعه ارتباط صفات شخصيتي

صفت شخصيتي روانژندي، برونگرايي، انعطاف5.د بررسي قرار دادو عملكرد دانشجويان را مور

و باوجدان بودن آزمودني شد NEOها را به وسيله پرسشنامه پذيري، دلپذير بودن در. سنجيده

مورد تحقيق با استفاده از روش تحليل عوامل، نتايج نشان داد كه يادگيري منظم با صفات

و يادگيري مف .صل با انعطاف پذيري ارتباط داردشخصيتي باوجدان بودن
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و) با وجدان بودن( فرضيه ديگر پژوهش نشان داد كه در صفات شخصيت بين دانشجويان دختر

و پيام نور واحد ماكو تفاوت معني .دار وجود دارد پسر دانشگاه آزاد اسالمي

و مك ايزاك و كريخ يت الكتريكي به مطالعه ارتباط بين فعال) 1380؛نقل از دادشي، 2001(تون

و شخصيت به خصوص برون گرايي و براي تعيين-ثبت توسط پوست سر درون گرايي پرداختند

عاملي كتل را پر كنند نتايج به دست آمده16صفات شخصيتي از آنها خواسته شد كه پرسشنامه 

مغزي نشان داد كه برون گرايان حداقل سه بار بيشتر از بقيه واكنش نوساني بزرگتري را در نوار

.نشان دادند

و همكاران تحقيقي در مورد تكليف تمييز در مورد زنان) 1380؛ نقل از دادشي، 1985(نيومن

و تشويق با هم ارائه شوند، بين  و روان نژند انجام دادند نتايج نشان داد كه وقتي تنبيه برونگرا

ا) روان نژند(برونگرايان نا استوار   داري ديده شتباه تفاوتي معنيو درونگرايان استوار در ميزان

ها اشتباه شود هنگامي كه تنبيه در ابتدا ارائه شود درونگرايان نااستوار به نسبت ساير گروه نمي

و هنگامي كه تنبيه در مرحله دوم ارائه شود برونگرايان استوار به ابراز رفتارهاي بيشتري مي كنند

.كنند ايذايي گرايش پيدا مي

و روان رنجورخويي) 1377(جامه بزرگ و برونگرايان  ها در نشان داد كه بين درونگرايان

و تفاوت هاي مختلف تحصيلي تفاوت معني رشته  هاي حاصله مربوط به داري وجود داشت

و هنر بوده است رشته و علوم انساني، رياضي فيزيك، فني حرفه اي كالهر.هاي تحصيلي ادبيات

چنچ. داد كه برونگرايي با ستيزه جويي رابطه مثبت داردنشان) 1380؛ نقل از دادشي، 1990(

و منفي در حوزه) 1380؛نقل از دادشي، 1977( و نشان داد كه تجارب هيجاني مثبت هاي تحصيلي

نشان داد كه خلق منفي) 1380؛نقل از دادشي، 2000(كونر؛ كوپر؛ كونر.ميان فردي تفاوت دارد

و برونگرايي توأم با با با روان نژندي روان نژندي قابل پيش بيني است در حالي كه خلق مثبت

و تكانشي بودن با خلق مثبت رابطه دارد. برونگرايي محض رابطه دارد . اضطراب با خلق منفي

هاي بيشتري گزارش كرد كه اشخاص مضطرب تنش) 1380؛ نقل از دادشي، 1990(روسينوا

و هيجان آنها بر روي كاركرد ساير كاركنا .ن اثر داردداشتند

و مك بوري گزارش مي آن دهند در بررسي ماس و هايي كه بيمار دختراني كه دچار بيماري بودند

و نمرات همانطور كه انتظار مي رفت، نشدند، معلوم شد، دختران مبتال شده در روان آزرده خويي

اي شخصيتيه به عبارت ديگر افرادي كه داراي آمادگي. برونگرايي باالتر از گروه ديگر بود
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و همه  گير به مراتب مستعدترند بودند نشان دادند كه در تأثير پذيري از تلقينات يك بيماري واقعي

؟، ترجمه( ).1384كديور؛ جوادي،: پروين؛ جان

و راهبردهاي يادگيري) 1380نقل از دادشي،؛ 1996(بليگل در دو مطالعه ارتباط صفات شخصيتي

صفت شخصيتي روانژندي، برونگرايي، انعطاف5. بررسي قرار دادو عملكرد دانشجويان را مورد 

و با وجدان بودن آزمودني سنجيده NEOبه وسيله پرسشنامه شخصيتي ها پذيري، دلپذير بودن

در مورد تحقيق با استفاده از روش تحليل عوامل، نتايج نشان داد كه يادگيري منظم با صفات. شد

و يادگير .ي مفصل با انعطاف پذيري ارتباط داردشخصيتي با وجدان بودن

هاي مختلف دانشگاه آزاد داده شده بين دانشجويان رشته نظم-بررسي نشان داد در يادگيري خود

و پيام نور واحد ماكو تفاوت معني دار وجود ندارد داده نظم-همچنين در يادگيري خود. اسالمي

ش( شده بين دانشجويان) اضطراب امتحان-دروني ارزش گذاري-ناختي سطح پايين راهبردهاي

و پيام نور واحد ماكو تفاوت معني و پسر دانشگاه آزاد اسالمي .دار وجود دارد دختر

هاي فردي، تفاوتراهبردهاي خودتنظيمي در يادگيري دهد كه در استفاده از مطالعات نشان مي

و دي گروت. وجود دارد . اشاره كرد) 1996(و پاجارس) 1990(از آن جمله به مطالعه پينتريچ

و پسران در كاربرد راهبردهاي دهد كه تفاوت هاي ديگر نيز نشان مي گزارش هايي بين دختران

و دختران استفاده بيشتري از بعضي از انواع  و فراشناختي در حل مسئله وجود دارد شناختي

و بلومفيلد(اند راهبردها را در مقايسه با پسران گزارش كرده در) 1996(زيمرمن ). 1991، پوكاي

مشاهده كرد كه دخترها به طور معني داري نسبت به پسرها پژوهشي كه در اين زمينه انجام داد،

ب .، سازمان دادن محيط توجه دارنده راهبردهايي مانند يادداشت كردن، نظارت بر خودبيشتر

ان) 2003(نتيجه مطالعه پاجارس هاي مربوط به جام فعاليتنيز حاكي از آن است كه دختران در

و نحوه يادداشت كردن بر از جمله به يادآوردن تكاليف خود تكاليف درسي ، سازمان دادن محيط

. پسران برتري دارند

و تاكاهيرا هاي جنسيتي دانش آموزان كالس يازدهم در مطالعه تفاوت)1999نقل از پورتر،( بيرنز

پو دوازدهم نتيجه و و راهبردهاي حل مسئله گيري كردند كه دخترها سرها در پردازش شناختي

و اين تفاوت به نفع دختران است از.رياضي با يكديگر فرق دارند برتري دختران در استفاده

و مهارت . نيز هماهنگ است) 1380(و كديور) 1990(پونز هاي خودـ تنظيمي با مطالعه زيمرمن

و( ؛ بتز و مريل ؛ الپن، بوگز ؛ هاكت ازنهاكت وقل و ديگران،)1991(ديگران لنت ؛ ماتسويي

؛ پونز)1996نقل از كريتزر، نيز نشان دادند وقتي دانش آموزان از راهبردهاي) 1990(و زيمرمن
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و فراشناختي بيشتري در حل مسائل استفاده مي كنند، باورهاي خودـ كارآمدي آنها باعث شناختي

ر حلمي شود در فرايند حل مساله، محدود به و اه و در مواجهه با ناكامي، پشتكار هاي معيني نبوده

هاي پژوهشي از استفاده بيشتر اين پشتوانه. انعطاف بيشتري در استفاده از راهبردها نشان دهند

. هاي خودـ تنظيمي حمايت مي كند دختران از مهارت

و بلومفيلد با) 1991( پوكاي و پسر دبيرستاني از مقايسه ميزان استفاده دانش آموزان دخت نيز ر

فراشناختي، از راهبردهاي در استفاده راهبردهاي خودتنظيمي در درس هندسه دريافتند كه دختران

و مديريت تالش دارند و راهبردهاي خاص هندسه ها. راهبردهاي عمومي شناختي با توجه به يافته

و ياد پيشنهاد مي شود در جريان آموزش به عوامل ويژگي ي خونظم داده شده هاي شخصيتي گير

. توجه شود تا زمينه براي بهبود كيفيت يادگيري دانشجويان فراهم گردد

 منابع فارسي
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